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ดัชนีความเชือมันของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาทีอยู่อาศัย
ในพืน$ ทีกรุ งเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ประจําไตรมาส 4 ปี 2559
REIC Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI In Quarter 4th of 2016
ศูนย์ ข้ อมูล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ ทํ าการสํ ารวจดัช นี ความเชื" อมั"นของ
ผู้ประกอบการธุรกิ จพัฒนาที" อยู่อาศัยในกรุ ง เทพฯ และปริ มณฑล ประจํ าไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่า
ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน 168 บริ ษัท เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 32 บริ ษัท
และบริ ษัทที"ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 136 บริ ษัท
ดัชนีความเชื"อมัน" ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที"อยู่อาศัยมีค่ากลางของดัชนีเท่ ากับ 50 ดังนัน:
หากค่าดัชนีสงู กว่าค่ากลาง มีนยั ว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็ นภาวะที"ดี ในทางตรงข้ าม หากค่าดัชนีตํ"ากว่า
ค่ากลาง มีนยั ว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็ นภาวะที"ไม่ดี
ผลสํารวจและการแปลผล
ผลการสํ า รวจดัช นี ค วามเชื" อ มั"น ของผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ พัฒ นาที" อ ยู่ อ าศัย ในกรุ ง เทพฯ และ
ปริ ม ณฑล ประจํ า ไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่ า ค่ า ดั ช นี ค วามเชื อมั นในภาวะปั จจุ บั น (Current
Situation Index) ในภาพรวมของผู้ประกอบการในภาพรวมของตลาด มีค่าเท่ ากับ 51.9 จุด ซึ"ง
ยังคงมีคา่ ที"สงู กว่าค่ากลาง (ระดับ 50 จุด) แต่ปรับลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสที"แล้ ว (ไตรมาส 3/2559) ที"
ดัชนีมีคา่ เท่ากับ 53.8 จุด
ทัง# นี # ในภาพรวมผู้ประกอบการมี ค่าความเชื 0อมัน0 ในระดับที 0ใกล้เคี ยงค่าดัชนี ของไตรมาสก่ อนหน้า
ในหลายด้าน แต่มีค่าดัชนี ตํ0าลงเล็กน้อย ประกอบด้วย ด้านผลประกอบการ ด้านการลงทุน การจ้างงาน
ด้านต้นทุนการประกอบการ และด้านการเปิ ดโครงการใหม่ แต่ ดัชนี ความเชื 0อมั0นด้านยอดขายมี การ
ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทัง# นี #คงเป็ นผลจากการที 0มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมการโอนและการจด
จํ านองของรัฐบาลได้สิ#นสุดลง
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากลุ่มกลุ่มผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการที"เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ (Listed Companies) และที" ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
(Non-listed Companies) พบว่าทังสองกลุ
:
่มมีระดับความเชื"อมัน" ที"แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที"เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีคา่ ดัชนีความเชื"อมัน" ในระดับที"สงู กว่า ผู้ประกอบการที"ไม่ใช่บริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ดังจะเห็นได้ วา่ ผู้ประกอบการที"เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีคา่ ดัชนีความเชื"อมัน" ใน
ภาวะปั จจุบนั เท่ากับ 60.2 จุด ซึ"งยังคงสูงกว่าค่ากลาง (ระดับ 50 จุด) มากพอสมควร แต่ก็ได้ มีการปรับ
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ลดลง 1.8 จุดจากไตรมาสก่อนหน้ าที"ระดับ 62.0 จุด ขณะที"ผ้ ปู ระกอบการที"ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง" ส่วนใหญ่เป็ นรายกลางและรายย่อย ก็มีคา่ ดัชนีความเชื"อมัน" ในภาวะปั จจุบนั ลดลงใน
ทิศทางเดียวกัน โดยลดลงเหลือเท่ากับ 43.6 จุด ซึ"งเป็ นค่าดัชนีไม่ตํ"ามากนักว่าค่ากลาง (ระดับ 50 จุด)
โดยลดลงไป 2.1 จุดจากไตรมาสก่อนหน้ าที"ระดับ 45.7 จุด
การปรับลดลงของดัชนีความเชื"อมัน" ของทังสองกลุ
:
่มเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ประกอบการที"
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที"มีการลดลงจากช่วงต้ นปี 2559 แต่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ มีคา่ ความเชื"อมัน" ด้ านการลงทุนและต้ นทุนการประกอบการที"เพิ"มขึ :น และมีความเชื"อมัน" เรื" อง
การจ้ างงานที"ไม่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ า ซึ"งแตกต่างจากผู้ประกอบการที"ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์ที"ยังคงมี ความเชื" อมั"นเรื" องยอดขายที"สูงกว่าไตรมาสที" ผ่านมาถึง 5.1 จุด และความ
เชื"อมัน" ด้ านยอดขายและด้ านการเปิ ดโครงการใหม่ที"ใกล้ เคียงกับไตรมาสที"ผ่านมา แต่มีความเชื"อมัน" ด้ าน
การลงทุน ด้ านต้ นทุนการประกอบการ และด้ านการจ้ างงานที"ลดลงพอสมควร
สําหรับดัชนี ความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้ างหน้ า (Expectations Index) ประจําไตรมาส
4/2559 มีค่าเท่ ากับ 59.6 จุด ซึ"งปรับลดลงจากไตรมาสที"แล้ ว (ไตรมาส 3/2559) ซึ"งมีคา่ เท่ากับ 64.7
จุด อย่างไรก็ตามหากเปรี ยบเทียบกับ ค่าดัชนีความเชื"อมัน" ในภาวะปั จจุบนั (Current Situation Index)
ข้ างต้ น ก็อาจกล่าวได้ วา่ ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที"อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ได้
สะท้ อนมุมมองที"มีความคาดหวังเชิงบวกต่อทิศทางของตลาดที"อยู่อาศัย โดยมีความคาดหวังในเชิงบวก
ในเกือบทุกด้ าน ยกเว้ นด้ านต้ นทุนการประกอบการ
หากพิจารณากลุม่ ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที"เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้ างหน้ าเท่ากับ 62.5 จุด ซึ"งปรับลดลงมากจากระดับ 69.6 ในไตร
มาสก่อนหน้ า ขณะที"ผ้ ปู ระกอบการที"ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็มีคา่ ดัชนีความคาดหวัง
ในอีก 6 เดือนข้ างหน้ าเท่ากับ 56.7 จุด ซึ"งปรั บลดลงจากระดับ 59.8 จุด ในไตรมาสที"แล้ ว สะท้ อนว่า
ผู้ประกอบการซึง" ทัง: 2 กลุม่ มีความคาดหวังที"ดีตอ่ อนาคต แต่ลดลงจากไตรมาสที"แล้ ว ทังนี
: :ทัง: 2 กลุ่มมีคา่
ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้ างหน้ าที"สงู กว่าค่ากลาง (ระดับ 50 จุด) มากพอสมควร
อย่างไรก็ ตาม หากเปรี ยบเที ยบค่าดัชนี ความคาดหวังในอี ก 6 เดื อนข้ างหน้ า (Expectations
Index) กับ ค่าดัชนีความเชื"อมัน" ในภาวะปั จจุบนั (Current Situation Index) ข้ างต้ น ก็อาจกล่าวได้ ว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที"อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ทัง: 2 กลุ่มได้ สะท้ อนมุมมองที"มีความ
คาดหวังเชิงบวกต่อทิศทางของตลาดที"อยู่อาศัย โดยมีความคาดหวังในเชิงบวกในเกื อบทุกด้ าน ยกเว้ น
ด้ านต้ นทุนการประกอบการ
ข้ อความจํากัดความรั บผิดชอบ
ข้อมูลสถิ ติ ข้อเขี ยนใด ๆ ทีป0 รากฏในรายงานฉบับนี # ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลทีเ0 ชื 0อถื อได้หรื อจากการประมวลผลทีเ0 ชื 0อถื อได้
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมัน0 ใจในระดับหนึ0งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถยื นยันความถูกต้องหรื อความเป็ นจริ ง และไม่
อาจรับผิ ดชอบต่อความเสียหายทีเ0 กิ ดขึ#นไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผูน้ ําข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม
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ดัชนีความเชือมันในภาวะปั จจุบัน (Current Situation Index)
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